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Introitus DOMINUS ILLUMINATIO MEA

Introitus DOMINUS ILLUMINATIO MEA

Az Úr az én fé - nyem, ki - től is fél - nék?

É- le- tem ol- tal- ma- zó- ja,

ki- től ret- teg- nék?
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ki- től ret- teg- nék?

Graduale PROPITUS ESTO
Légy ke/gyelmes Uram, † a mi bű/neinknek * és neved
dicsőségéért
szaba/díts
meg
minket!
LÉGY
KEGYELMES… V/1) Segíts meg minket, † üdvözítő
Istenünk, * ne mondhassák a pogányok: hol van az ő
/Istenük? NEVED DICSŐSÉGÉÉRT… V/2) Mert a te
néped vagyunk, † és legelődnek nyája, * hálát adunk neked
mind/örökké. NEVED DICSŐSÉGÉÉRT… LÉGY
KEGYELMES…
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Communio DOMINUS FIRMAMENTUM

Communio DOMINUS FIRMAMENTUM

U- ram, én kősziklám és menedé-kem, és sza- ba-

dí-

tóm, és Is- te- nem, én se- gí- tőm.

U- ram, én kősziklám és menedé-kem, és sza- ba-

dí-

tóm, és Is- te- nem, én se- gí- tőm.
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